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Profesionál opět nadchl

ČENĚK LORENC, ANTONÍN EBR

Pozvání na českou zastávku světo-
vého turnaje Canon Pro Golf Series 
přijala legenda golfu tentokrát do Be-
rouna. Tedy velmi blízko dvou dějišť 
European Tour. Jak na Karlštejn, kde 
se hrálo někdejší Czech Open v roce 
1997, tak na Albatross, kde se koná 
Czech Masters, však „Monty“ nikdy 
nedorazil.
 „Jsem ale rád, že mohu být právě 
tady. Beroun je nádherný, imponuje 
mi od první chvíle,“ těšil se Montgo-
merie (53), který tu byl také na Kono-
pišti při exhibici Canonu v roce 2014.
Do Berouna se Skot dostal večer 
před exhibicí, ale stihl i rozhovor pro 
Českou televizi a večeři se zástupci 
sponzorů v privátním prvním patře 
berounské klubovny. Ráno už stál 
v plné zbroji na drivingu, kde se za-
pojil do exhibice Britů Kevina Car-
pentera a Geoffa Swaina, vystupují-
cích jako Golf Trick Shot Boys. 
 Montgomerie nezůstal stranou 
a s radostí se chopil dlouhého drive-
ru, s nímž předváděl podobně úspěš-

Vyhrál osmkrát žebříček 
Order of Merit na Euro-
pean Tour, získal Ryder 
Cup coby hráč i kapitán, 
ale oficiální turnaj v Čes-
ku nikdy Colin Montgo-
merie nehrál. Teď tu 
ale byl už podruhé za 
poslední tři roky na 
exhibici. A skvělé.

PARTNER VYDÁNÍ

www.golfplan.cz

Beroun: Tady
nuda nehrozí
První a jediné ryze privátní hřiště 
v Česku má za sebou osm let pro-
vozu. V současnosti se areál pyšní 
nejen kvalitní osmnáctkou a kom-
fortním zázemím, ale i úspěšnými 
bytovými projekty.
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Colin Montgomerie při exhibici v Berouně s dlouhým driverem. Foto: Zdeněk SlukaO jedné židli
a jednom míčku
Nezavrhujte plošně komerční 
turnaje. Zdá se, že se situace ob-
rací k lepšímu. Alespoň to doka-
zují naše poslední zkušenosti. Jen 
je potřeba si ve změti akcí umět 
vybrat.
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Nakupujte (s Hrajeme Golf) výhodněji
Společnost all4GOLF vám přináší výhodu 
nákupu po internetu za skvělé ceny! Po 
zadání partnerského hesla HRAJEMGOLF 
slevy až 25 %. Např. vozík Sun Mountain RE-
FLEX, hodnocený na MYGOLFSPY.COM zla-
tou medailí, z původních 6990 Kč na 5243 Kč!
Po zadání partnerského hesla vám obchod 
nabídne speciální slevy jen pro vás a na vše! 
Výhodou také je, že si zmíněné zboží můžete 
nechat předvést a poté vyzvednout v někte-
rém z partnerských kamenných obchodů.

Návod:
Na hlavní stránce www.all4golf.cz nahoře 
„Přihlásit“ a po rozkliknutí „Přihlásit se po-
mocí partnerského hesla“ napsat HRAJEM-
GOLF. Pak stačí si jen vybírat zboží 
a hned uvidíte slevu!

PLATNOST HESLA do 30. června.

Anketa

Mají děti snadný přístup ke golfu? 
„Situace se velmi zlepšila. Všímám si mnohem více mladých hráčů, včetně 
těch nejmenších. Je to samozřejmě základní úkol, vést ke golfu nejmladší, 
protože jenom tak je šance vychovat mimo nové generace rekreačních hráčů 
i špičkové reprezentanty. U nás v CZDGA se na nejmenší zaměřujeme tak-
též. Na několika speciálních školách pro hendikepované nám fungují golfové 
akademie. Golf tak dokazuje, že není jen příjemným sportem, ale i vhodnou 
terapií.“
Miroslav LIDINSKÝ, GK Hluboká nad Vltavou, HCP 9,2

„Vždy mě těší obrovské skupiny trénujících dětí. Toto je cesta pro ty, co usi-
lují o proniknutí jedinců do velkého golfu! V Hodkovičkách, kdysi dávno 
ještě v období výstavby, zlobily děti, jako třeba nějaký Filip Mrůzek, nebo 
zde začínaly sestry Kordovy. Tak snad i ta dnešní setba přinese v budoucnu 
úrodu. A hlavně: Kdo hraje golf, tak nezlobí.“
Jiří VELDEN, golfový architekt, HCP 14,3

„Vzhledem k velkému počtu hřišť a tréninkových ploch, které v republice má-
me, není přístup ke golfu nijak komplikovaný. Zádrhelem bohužel zůstává 
stále ne zcela přívětivá pověst golfu ve společnosti. S bořením mýtů o golfu 
a jeho ,polidšťováním´ se začalo až relativně nedávno a doufám, že je to pou-
ze otázkou času. Například sporty, jako jsou lyžování či hokej, jsou na vhodné 
plochy a přístupnost daleko náročnější a v dnešní době cenově srovnatelné.“
Klára KINSKÁ, Panorama Golf Club, HCP 10,6

né odpaly jako dvojice ekvilibristů. 
Pak se profesionál rozjel na hřiště, kde 
šesté jamce par 3 změřil síly se všemi 
účastníky turnaje. 
 Z devatenácti pokusů včetně zá-
věrečné exhibice zahrál pět birdie. 
Proti silnému větru na vzdálenost 
170 metrů. Vítěz padesáti turnajů 
a pětkrát druhý na major akcích stále 
umí! „Začínal jsem osmičkou železem, 
s ní jsem dal tři rány, teď mám sedmič-
ku a koncem dne to asi bude pětka,“ 
žertoval „Monty“.

 V závěrečné show na tři jamky 
s vítězi turnaje Canon Pro Golf Series, 
slavícího 20. ročník, předvedl Skot 
unikátní školu hry. Nejprve z gree-
nového bunkeru na úvodní jamce 
a posléze z fairwayového bunkeru 
na jamce poslední. Až byl poněkud 
podezírán, že do písku v obou přípa-
dech zahrál úmyslně… 
 Výuka amatérů, kteří viseli mis-
trovi na rtech, ho evidentně bavila 
a měli jsme pocit, že užaslým divá-
kům ze svého umění ukázal více, než 

původně zamýšlel. A jako správný 
host na hřiště pěl jen slova chvály. 
Však je na rychlost místních greenů, 
na rozdíl od nás, zvyklý…
 Kvůli řetězové nehodě a zácpě na 
dálnici měl v podvečer Monty kom-
plikovanou cestu na letiště. Snad mu 
letadlo nakonec neuletělo, protože 
to by si za své příjemné představe-
ní ve sluncem prozářeném Berouně 
rozhodně nezasloužil…

Více na straně 5

Nové jméno
i jamky Dýšiny
Koncem května se Golf Park Plzeň 
– Dýšina změnil na Golf & Leisure 
Resort, špičkové hřiště s dyna-
mickým rozvojem zázemí, služeb 
a sportovních zážitků. Začíná tak 
nová éra.
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Ženský den
se vydařil
Nikoli březen, ale červen se stal 
měsícem, kdy ženy budou mezi-
národně slavit svůj svátek. Tedy 
aspoň na golfu. Premiéra Wo-
men’s Golf Day ukázala velkou ži-
votaschopnost akce.
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Ještě před několika lety 
to bylo jen zajímavé 
zpestření prázdnin 
a zkouška něčeho neob-
jeveného, zatímco dnes 
jde již o tradiční program 
na léto. Golfové tábory 
vzbuzují zájem po celé 
republice.

Dětské tábory: Noční turnaj je nejvíc! Přehled pobytů pro vašeho potomka

ANTONÍN EBR

O ternu svědčí fakt, že mnohé gol-
fové pobyty pro děti jsou již dávno 
vyprodané. Postupem času se pojem 
„tábor“ stal přitom poněkud zavá-
dějícím, protože současné golfové 
kempy se většinou neodehrávají pod 
stanem ani ve spacáku.
 Prázdninové kouzlo pobytu v pří-
rodě však zůstalo. Navíc tuplované 
tím, že v přírodě se odehrává právě 
ona hlavní táborová náplň. K ní ovšem 
přibývá spousta jiných aktivit, k nimž 
se golfisté jinak třeba ani nedostanou.
 Takže neváhejte a rychle si správ-
ný tábor pro svého potomka zajistě-
te! Třeba ten s atraktivním nočním 
turnajem…

ČERNÝ MOST
Pro děti do 15 let. Varianta Golf je pro 
hráče, má přípravu s trenéry a hru na 
hřišti. Druhý typ Golf a hry se bude 
líbit dětem, které s golfem teprve za-
čínají. 
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–14. 7., 17.–21. 7., 14.–18. 8.,
21.–25. 8., 28.–31. 8.
Cena: golf 6400 Kč / 5 dní, golf a hry 
4750 Kč / 5 dní
Kontakt: www.grcm.cz

ZBRASLAV
Nikon Golf Academy pořádá pě-
tidenní tábor pro děti a mládež od 
4 let, pro golfisty i negolfisty. Výuka 
denně od 9 do 17 hodin především 
na hřišti Par3. Během tábora mohou 
začátečníci získat Osvědčení pro hru 
na hřišti.
Typ tábora: příměstský

Už dva tvoří kolektiv, golfový tábor nevyjímaje. Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

inzerce

Zahrajte si s námi po celých Čechách
a nově i na Moravě !

49 golfových hřišť za jeden členský příspěvek !
 

Albatross, Alfrédov, Barbora, Benátky nad Jizerou, Beřovice, Botanika, Brno - Kaskáda, 
Cihelny, Čeladná, Černý Most, Čertovo Břemeno, Česká Lípa, Český Krumlov, Darovanský 
dvůr, Grabštejn, Haugschlag, Hazlov, Hluboká nad Vltavou, Hodkovičky, Ještěd, Karlovy 
Vary, Karlštejn, Konopiště, Kynžvart, Lázně Bohdaneč, Liberec - Machnín, Líšnice, Malevil, 
Mnich, Mladá Boleslav, Molitorov, Mstětice, Olomouc, Ostravice, Písek - Kestřany, 
Podbořánky, Poděbrady, Praha - Motol, Ropice, Slapy, Sokolov, Šilheřovice, Štiřín, Telč, 
Teplice - Cínovec, Terezín - Kotlina, Ústí nad Labem - Terasy, Ypsilonka, Zbraslav

www.cgk.cz  |  info@cgk.cz  |  +420 731 125 120

Termíny: 10.–14. 7., 17.–21. 7., 24.–28. 7.,
7.–11. 8., 14.–18. 8., 21.–25. 8., 28. 8.–1. 9. 
Cena: 6500 Kč, jeden den 1400 Kč
Kontakt: www.ngac.cz

HODKOVIČKY
Prázdninový kemp pod vedením pro-
fesionálních trenérů Golfové akade-
mie Skopový od 9 do 17 hodin. Basic 
golf je určený pro děti 6 až 9 let, va-
rianta player golf pro děti 9 až 15 let 
s handicapem.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 3.–7. 7., 10.–14. 7., 17.–21. 7., 
24.–28. 7., 31. 7.–4. 8., 7.–11. 8., 14.–18. 8.,
21.–25. 8.
Cena: basic golf 5250 Kč, player golf 
7250 Kč
Kontakt: www.golfskopovy.cz

MOTOL
Tábory určeny pro všechny golfisty 
a golfistky včetně začátečníků ve věku 
6 až 15 let.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 31. 7.–4. 8., 7.–11. 8., 14.–18. 8., 
21.–25. 8.
Cena: členové GCP 4800 Kč, ostatní 
5100 Kč
Kontakt: www.gcp.cz

DIVOKÁ ŠÁRKA + ZBRASLAV
Bestalent ve spolupráci s US Kids 
Golf a GC Erpet pořádá na drivingu 
Divoká Šárka a hřišti Prague City Golf 
Zbraslav čtyřdenní kemp.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 3.–6. 7., 7.–10. 8.
Cena: 6800 Kč
Kontakt: www.golfbestalent.cz

CHATEAU ST. HAVEL
Golfová akademie Mašínová pořádá 
letní tábory v Chateau St. Havel, Hod-
kovičkách a Motole. Závěrečný turnaj 
je na úpravu handicapu.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 31. 7.–4. 8. (St. Havel + Hod-
kovičky), 28. 8.–1. 9. (Motol).
Cena: 6000 Kč, pro klienty GA Maší-
nová 5500 Kč 
Kontakt: chateaugolf.cz

ERPET
Sportovně dobrodružný letní kemp 
připravil Erpet Praha pro děti od 3 do 
13 let. Kromě golfu je na programu 
tenisová akademie, míčové hry, pla-
vání a dobrodružná stezka. 
Typ tábora: příměstský

Termíny: 3.–7. 7., 10.–14. 7., 17.–21. 7., 
24.–28. 7., 31. 7.–4. 8. 
Cena: 6000 Kč, za jeden den 1200 Kč
Kontakt: swimmingandrea.com

MODŘANY 
Free Style Park Modřany pro děti od 
6 do 14 let nabízí adventure minigolf, 
fotbal golf, snag golf a discgolf či 
beach volejbal. Pro školy a fotbalové 
kluby sleva 50 %. 
Typ tábora: příměstský
Termíny: 3. 7. až 1. 9. v pracovní dny
Cena: 650 Kč / den, 2800 Kč / týden, 
sourozenecká sleva 600 Kč / den, 
2550 Kč / týden
Kontakt: www.freestylepark.cz

ČERTOVO BŘEMENO 
Již 12. ročník tábora pro děti od 7 do 
18 let a dospělou mládež od 19 do 
26 let se opět koná na Monínci. Čers-
tvý vzduch, život bez mobilů, neome-
zená golfová hra a fyzioterapie…
Typ tábora: pobytový
Termíny:10.–16. 7. a 21.–27. 8. 
Cena: 8300 Kč
Kontakt: info@wandavorlova.cz

BOTANIKA H. BEZDĚKOV
Sportovně zaměřený kemp je urče-
ný dětem od 6 do 15 let, které jsou 
rozděleny do skupin dle věku nebo 
sportovních dovedností.
Typ tábora: příměstský / pobytový
Termíny: 3.–7. 7., 17.–21. 7., 7.–11. 8., 
21.–25. 8.
Cena: bez ubytování 5700 Kč, s uby-
továním 7900 Kč
Kontakt: www.golfbotanika.cz

MSTĚTICE
Golf Academy Mstětice nabízí mož-
nost sportovního vyžití v resortu, kde 
náplní volného času bude nejen golf, 
ale i výuka angličtiny, míčové a spor-
tovní hry.
Typ tábora: příměstský

Cena: 4990 Kč, pro členy klubu 4520 Kč
Kontakt: www.yardresort.com

PODBOŘÁNKY
Tradiční golfové tábory s Mišákem se 
konají na místní devítce, ubytování 
a skvělá kuchyně s plnou penzí je 
v Penzionu u Příhodů. Tábor je pro 
děti od 6 let, i pro úplné začátečníky.
Typ tábora: pobytový
Termíny: 9.–15. 7., 30. 7.–5. 8., 20.–26. 8.
Cena: 8900 Kč
Kontakt: www.golfmichal.com

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Prázdninové kempy s plnou penzí, 
včetně speciálního během Meziná-
rodního filmového festivalu v Kar-
lových Varech s možností výběru 
jednotlivých dnů, organizuje Hotel 
Rezidence Golf. 
Typ tábora: pobytový
Termíny: 30. 6.–9. 7. (speciál), 9.–14. 
7., 16.–21. 7., 23.–28. 7., 13.–17. 8., 
20.–24. 8., 29. 8.–3. 9. 
Cena: 8900 Kč (5 nocí), 7500 Kč (4 noci)
Kontakt: www.rezidencegolf.cz

KYNŽVART
Dětské tábory s výukou golfové hry 
pod vedením kvalifikovaných trenérů.
Typ tábora: příměstský
Termíny: od 1. 7. do 31. 8., pondělí až 
pátek
Cena: 3560 Kč, jeden den 890 Kč
Kontakt: www.golfkynzvart.cz

GREENSGATE (DÝŠINA)
Náplň kempů bude spojena nejen 
s výukou golfu včetně hry na akade-
mii a nočním turnajem, ale také i dal-
šími sportovními aktivitami a výukou 
golfové terminologie v angličtině.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 17.–21. 7., 31. 7.–4. 8., 28. 8.–1. 9. 
Cena: za dítě bez HCP 4000 Kč, za 
dítě s HCP 5000 Kč
Kontakt: academy.greensgate.cz

DAROVANSKÝ DVŮR
Příměstský dětský kemp s trenérem 
Markem Novým a výukou angličtiny. 
Účastníci budou rozděleni do skupin 
podle výkonnosti.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 24.–28. 7. a 7.–11. 8.
Cena: 4000 Kč
Kontakt: www.darovanskydvur.cz

BARBORA
Golfová akademie Martina Kovaříka 
pořádá během letních prázdnin již 
dvanáctý ročník populárních letních 
dětských golfových kempů. 
Typ tábora: příměstský
Termín: 21.–25. 8. 
Cena: 4800 Kč, 3800 Kč s ročním klu-
bovým fee
Kontakt: www.golfbarbora.cz

ČESKÝ KRUMLOV
Kempy jsou určené pro juniory, kteří 
již mají složené handicapové zkouš-
ky a chodí na pravidelné tréninky, ale 
i pro děti, které jen trénují nebo jsou 
úplnými nováčky.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–14. 7., 7.–11. 8., 28. 8.–1. 9.
Cena: 3500 Kč
Kontakt: www.golfck.cz

Termíny: od 10. 7. do 1. 9.
Cena: pondělí až pátek 4900 Kč, jed-
nodenní kurs 1050 Kč
Kontakt: www.golfmstetice.cz

BEŘOVICE
Letní tábory pro golfisty i negolfisty 
ve věku 6 až 15 let s celodenním pro-
gramem.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 14.–18. 8., 21.–25. 8., 28. 8.–1. 9.
Cena: 600 Kč / den, 2600 Kč / 5 dní 
člen klubu, 2900 Kč / 5 dní nečlen 
klubu
Kontakt: www.gcbr.cz

KONOPIŠTĚ
Tábor, kde se spí ve stanech (v pří-
padě nepříznivého počasí ubytování 
zajištěno v Zámeckém hotelu) a kde 
si děti zahrají golfový turnaj na deví-
tijamkovém hřišti.
Typ tábora: pobytový
Termíny: od soboty do soboty od 7. 7. 
do 25. 8.
Cena: 5990 Kč
Kontakt: www.golf-konopiste.cz

KOTLINA
Kemp pro děti od 6 do 15 let s tré-
ninkem, turnaji v různých formátech 
a celodenním výletem na partnerské 
hřiště. Pro začátečníky trénink zábav-
nou formou.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–14. 7. (pro začátečníky), 
14.–18. 8. (pro pokročilé)
Cena: 3990 Kč
Kontakt: www.golfkotlina.cz

PŘEDBOJ
Na tradičních táborech v Yard Resor-
tu máte na výběr z několika turnusů 
pro děti od 6 do 15 let, kdy se kom-
binuje výuku golfu s ostatními akti-
vitami.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–14. 7., 7.–10. 8., 28. 8.–1. 9. 

inzerce

TURNAJE - červen 2017
17. 06. - Myštěves
18. 06. - Cihelny  
19. 06. - Albatross
20. 06. - Čeladná OC 
22. 06. - Telč 
25. 06. - Šilheřovice 
28. 06. - Mladá Boleslav
29. 06. - Černý Most 
29. 06. - Loreta
30. 06. - Beřovice

01. 06. - Zbraslav
02. 06. - Zbraslav
03. 06. - Semily
06. 06. - Černý Most 
08. 06. - Benátky nad Jizerou 
09. 06. - Machnín 
10. 06. - Kaskáda 
10. 06. - Motol  
13. 06. - Mstětice  
13. 06. - Lázně Bohdaneč 

OPEN TOUR
www.golf.cz 

+420 606 790 905  

Hraji golf
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Dětské tábory: Noční turnaj je nejvíc! Přehled pobytů pro vašeho potomka

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Víkendový Junior Golf Kemp je zamě-
řen na intenzivní výuku golfu a anglic-
kého jazyka. Součástí jsou sportovní 
hry, návštěva Adrenalin parku a stezka 
odvahy.
Typ tábora: příměstský
Termín: 21.–23. 7.
Cena: 1900 Kč
Kontakt: www.golfhluboka.cz

TELČ
Tábory s golfem a angličtinou jsou ur-
čené pro děti ve věku 6 až 15 let a vítá-
ni jsou začátečníci i pokročilí. Možnost 
složení zkoušky na HCP 54 je v ceně. 
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–14. 7., 7.–11. 8.
Cena: 3950 Kč
Kontakt: golftelc.cz

YPSILON
Klub pořádá tréninkový kemp pro děti 
od 8 do 15 let, při kterém si budou 
moci osvojit základy golfu, zdokonalit 
se v herních dovednostech a upevnit 
fyzickou kondici.
Typ tábora: příměstský
Termín: 10.–14. 7.
Cena: 3900 Kč
Kontakt: www.ygolf.cz

MALEVIL
Již osmým rokem se pořádají dětské 
tábory pro úplné začátečníky a hra-
jící děti bez handicapu. Děti budou 
po celou dobu pod dohledem dvou 
vychovatelů a tří golfových trenérů.
Typ tábora: pobytový / příměstský
Termíny: 3.–9. 7., 7. 8–13. 8.
Cena: 8900 Kč s ubytováním, 5900 Kč 
bez ubytování
Kontakt: www.malevil.cz

JEŠTĚD
Letní kempy pro děti a juniory od 
13 do 18 let budou probíhat v areálu 
Golf Clubu Ještěd a jeho okolí. Vybrat 
si můžete mezi příměstským a poby-
tovým táborem.
Typ tábora: příměstský / pobytový
Termíny: 10.–16. 7., 24.–30. 7. (oba 
pobytové), 7.–11. 8. (příměstský)
Cena: 4990 Kč (příměstský), 7990 Kč 
(pobytový)
Kontakt: www.golfjested.cz

GRABŠTEJN
Klub pořádá kempy pro děti od 6 do 
18 let včetně začátečníků, které bu-
dou zakončeny turnajem všech účast-
níků. V ceně je možnost získání osvěd-
čení pro hru.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–16. 7., 21.–27. 8. 
Cena: 5150 Kč
Kontakt: www.gcg.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Kemp probíhá od pondělí do pátku, 
je možné přijít nejen na konkrétní 
dny, ale i na celý týden. Denně pět 
golfových lekcí na drivingu a hra na 
devítce za účasti trenéra. 
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–14. 7., 31. 7.–4. 8., 21.–25. 8.
Cena: 2990 Kč / týden a 750 Kč / den 
(člen klubu), 3490 Kč / týden a 850 Kč 
/ den (nečlen)
Kontakt: www.parkgolf.cz

inzerce

ve výsledcích                               přináší Raiffeisenbank

AMATÉŘI

Doma

3. Raiffeisenbank Czech Golf Amate-
ur Tour (Ostravice), muži: 1. Melichar 
+6 (73-76-73), 2. Novák +9 (74-75-76), 
3. Sitnianský +10 (77-76-73), ženy: 
1. Melichová +9 (81-72-72), 2. Hricíková 
+9 (73-73-79), 3. Ryšková +10 (81-72-73).
Extraliga družstev (Monachus), 
1. a 2. kolo, muži: 1. Beskydský GC 744, 
2. GC Hostivař 755, 3. GC Hodkovičky 
756. Jednotlivci: 1. Zach -7 (71-68), 
2. Janik -6 (70-70), 3. Pavouček -5 (71-70). 
Ženy: 1. Mariánské Lázně 447, 2. Beskyd-
ský GK 449, 3. Erpet 455. Jednotlivci: 
1. Koželuhová +1 (77-70), 2. Bolčíková 
+1 (74-73), 3. Harcubová +1 (72-75).
Venku
German Boys and Girls (St. Leon-Rot),
chlapci: 2. Zuska -7 (67-70), T19. 
Schellong -2 (70-72), Janik -2 (70-72), 
T25. Ráža -1 (72-71). Dívky: T18. Kous-
ková -4 (68-74), T24. Koželuhová 
-3 (75-68), MC Vítů +3 (73-76).
German Junior (Wittelsbach), chlapci: 
2. Kumpošt +4 (68-76), dívky: T10. 
Beková +23 (78-85).
MM Rakouska (Seltenheim), muži: 
3. Kostelka -6 (72-70-67-73), T17. Daněk 
+8 (75-70-72-79), T34. Janik +18 
(79-76-77-74). Ženy: T14. Červinková +9 
(76-73- 76), T15. Vítů +10 (75-76-75).
PROFESIONÁLOVÉ
Doma
Challenge Tour (Kunětická Hora): 
T38. Cafourek -6 (68-72-72-70).
Venku
European Tour, Lyoness Open (Ra-

kousko): MC Mrůzek +3 (75-72), Gál +7 
(75- 76), Dědek +13 (80-77).
Challenge Tour, KPMG Trophy (Belgie): 
MC Cafourek +6 (77-73), MC Suchan 
+16 (83-77).  Švýcarsko: MC Suchan 
+12 (77-77). 
LET Access Series (Finsko): T36. Hinne-
rová +7 (73-71-76). Francie: MC Váňová 
+8 (78-72).
Raiffeisen Pro Golf Tour (St Pölten, 
Rakousko): 1. Matuš -17 (62-70-64). 
Adamstal Open: T37. Matuš +12 
(72-71-79).

Ondřej Melichar. Foto: ČGF

Typ tábora: příměstský / pobytový
Termíny: 10.–14. 7., 24.–27. 7., 7.–11. 8.
Cena: 2100 Kč (příměstský), 4900 Kč 
(pobytový), 6500 Kč (pobytový Horal)
Kontakt: www.golf-roznov.cz

ČELADNÁ
Pro děti ve věku od 8 do 18 let jsou 
opět připraveny golfové kempy 
aneb Týdny plné golfu, sportování, 
her a zábavy. Ubytování je zajištěno 
v penzionu Manka.
Typ tábora: pobytový
Termíny: 3.–7. 7., 7.–11. 8.
Cena: 6500 Kč
Kontakt: www.prosper-golf.cz

ŠILHEŘOVICE
Kemp spojený s fyzickou aktivitou 
a golfem. Každý den devět jamek 
a výlet na kole, orientační běh, míčo-
vé hry, opékání špekáčků a turnaj na 
závěr.
Typ tábora: příměstský
Termín: 10.–14. 7. 
Cena: 5000 Kč, 3500 Kč (člen klubu)
Kontakt: www.golf-ostrava.cz

LIPINY
Příměstské golfové tábory pod zá-
štitou Nadace OKD. V ceně tábora je 
zapůjčení golfového vybavení, strava 
a pitný režim.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 17.–21. 7., 24.–28. 7., 31. 7.–
4. 8., 7.–11. 8. 
Cena: 1200 Kč 
Kontakt: www.golflipiny.cz

KUNĚTICKÁ HORA
Kemp je určen pro děti do 10 let se 
základy golfu, bude potřeba sportov-
ní oblečení a golfové vybavení. Pitný 
režim je zajištěn během celého dne.
Typ tábora: příměstský
Termín: 31. 7.–4. 8.
Cena: 2500 Kč
Kontakt: grkh.cz

OSYČINA
Kemp pro děti všech výkonností od 
začátečníka po pokročilého ve věku 
od 6 do 15 let. Program mj. tvoří tré-
nink na drivingu, hřiště a závěrečný 
turnaj. 
Typ tábora: příměstský
Termín: 7.–11. 8.
Cena: 2500 Kč
Kontakt: www.gko.cz

BRNO-KŠÍROVKA
Tábor pro děti od 6 do 12 let je za-
měřený nejen na golf, ale také na 
všestranný rozvoj dětí, takže se pro-
gram přesune i na různá sportoviště 
a koupaliště. 
Typ tábora: příměstský
Termíny: 17.–21. 7., 21.–25. 8.
Cena: 2750 Kč
Kontakt: www.ksirovka.cz

OLOMOUC
Tábory ve Vésce jsou pro děti ve věku 
6 až 11 let. Mohou se těšit nejen na 
golf a angličtinu, ale i na spoustu her 
a soutěží. Tábor je vhodný také pro 
negolfisty.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 3.–7. 7., 21.–25. 8.
Cena: 3250 Kč
Kontakt: www.golf-olomouc.cz

KOŘENEC
S více než dvanáctiletou zkušeností 
tu připravují kempy pro děti od 6 do 
18 let. Základní náplní je samozřejmě 
golf – hra, etika, dovednosti i pravi-
dla. Děti navštíví také Moravský kras.
Typ tábora: příměstský
Termíny: 9.–14. 7., 14.–16. 7., 23.–28. 7., 
6.–11. 8., 4.–6. 8., 13.–18. 8., 20.–25. 8. 
Cena: 9390 Kč (týden), 3500 Kč (víkend)
Kontakt: www.korenec-golf.cz

LÁZNĚ KOSTELEC
Letní golfový tábor na závěr pro zú-
častněné děti vyvrcholí turnajem na 
místním devítijamkovém hřišti.
Typ tábora: příměstský
Termín: 14.–18. 8. 
Cena: 3990 Kč
Kontakt: www.gclk.cz

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Resort Jezera připravil pro děti a mlá-
dež od 6 do 15 let tábor s pěti neome-
zenými denními fee, míči na driving 
a výukou golfu, teorie a pravidel. 
Typ tábora: příměstský
Termíny: 10.–14. 7., 24.–28. 7., 7.–11. 
8., 14.–18. 8.
Cena: 3800 Kč, 3300 Kč (členové GCUH)
Kontakt: www.gcuh.cz

ROŽNOV
Tábor s golfem na hřišti v Rožnově 
pod Radhoštěm a s angličtinou v pen-
zionu U Blinků, v srpnu je tábor pořá-
dán v hotelu Horal.

Nejlepší trénink je hra. Ilustrační foto: Zdeněk Sluka

Vila od architektonického studia ADR

Představitelé projektu: Robert Davies (Oaks Prague), 
Anna Bjurstam a Ian Bell (LivNordic)

Apartmány z dílny studia Chapman Taylor 
s parkem od krajinného architekta Enza Enei

OAKS PRAGUE
SPOJENÍ TRADICE A DESIGNU

Dovedete si představit, jak vypadá typicky česká 
vesnice v moderním provedení? Rezidenční projekt 
Oaks Prague bude první ukázkou toho, že spojení 
nejvyspělejších technologií, přírody a tradice není 
jen hudbou budoucnosti. 

V typicky české malebné krajině u Prahy vzniká 
unikátní architektonický koncept, jehož cílem je 
návrat k přírodě a tradičním hodnotám za podpory 
moderních technologií, bez kterých si již málokdo 
z nás dovede svůj život představit. Tvůrci urbanis-
tického konceptu se při projektování nechali 
inspirovat klasickým uspořádáním české vesnice 
– výsledkem jsou místa a stavby, které vám i přes 
svůj jedinečný moderní design budou znít blízce 
a povědomě.

Jedinečnost se prolíná celým projektem, ať už jde 
o spojení s předními světovými architekty zvučných 
jmen (Meier, Pardey, Jiřičná, Kolář), kteří vytvořili 
návrhy vil a apartmánových domů nebo nadstan-
dardních možností rekreačního vyžití. Golfové 
hřiště s licencí PGA National nebo holistický 
wellness a spa koncept LivNordic jsou zárukou 
dokonalé relaxace a stylu. Oaks Prague chce svým 
obyvatelům nabídnout komfortní zázemí, které jim 
umožní věnovat se naplno svým zájmům.

Ke kompletnímu dokončení projektu dojde v roce 
2022, kdy Oaks Prague poskytne nový domov více 
než 600 obyvatelům.

www.theoaksprague.cz
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Poděbradské hřiště letos 
prochází svou 56. sezo-
nou. I když je jedním 
z nejstarších hřišť, stále 
se dynamicky vyvíjí. Je 
to dáno nejen jedineč-
nou lokalitou, ve které 
se nachází, ale také vý-
vojem golfu. 

Staré známé i nové Poděbrady

Potřeba nabídnout hřiště s dostateč-
ně velkými a rychlými greeny, kvalit-
ními fairwayemi a vyladit je do spor-
tovní podoby, to jsou výzvy, kterým 
Poděbrady čelily v poslední době. 
Letos v červnu se sem po několika 
letech vrátilo mistrovství republiky, 
a to ve své jamkové hře.
 Jako jedno z mála hřišť je to po-
děbradské provozováno a vlastněno 
členy, tedy golfisty. Svou první samo-
statnou sezonu zde letos absolvuje 
hlavní greenkeeper Jiří Kořán.
 V loňském roce vybudoval klub 
dva zcela nové lesní greeny. Stávající 
byly zrušeny a nové přesunuty tak, 
aby se zlepšily klimatické podmínky. 
Použilo se přes 1500 kg materiálu, 
kterým bylo nutné greeny „odizolo-
vat“ od věčně vlhkého podloží luž-
ních lesů. Na povrch greenů se použil 

Poděbradská osmnáctka má své kouzlo v každém ročním období. Foto: GC Poděbrady

travní drn zakoupený z Nové Ameri-
ky. Zatímco na prvním lesním greenu 
se drn uchytil, druhý lesní green měl 
kvůli své poloze a převažujícímu stí-
nu ještě rezervy. 
 Nakonec se pro případ meziná-

rodního mistrovství v jamkové hře 
rozhodlo o kompromisu, a tedy no-
vém znormování hřiště na par 71, při 
využití první lesní jamky a vypuštění 
prvního tříparu u klubovny. Hráči tak 
dostali možnost přece jen okusit as-

poň část typického poděbradského 
ducha lesních jamek. Novou podobu 
hřiště s parem 71 využijí Poděbrady 
i pro další zájemce, kterým lesní jamky 
chyběly. Jsou tu nadále staré známé 
– a přece nové Poděbrady.            (PR)

V bezmála čtyřicetistupňové výhni 
se na hřišti GC Mstětice uskutečnil již 
11. ročník PB Středoškolského poháru 
– celostátní soutěže tříčlenných druž-
stev středních škol z domova i zahra-
ničí. 
 Akce je od roku 2016 zároveň 
Mezinárodním mistrovstvím České 
republiky středoškolských družstev. 
Šampionát otevřel druhé desetile-
tí své existence a přidal další ročník 
k tradici formátu, který kromě golfo-
vých bojů podporuje týmového du-
cha, studentský život i hrdost na svou 
„alma mater“.
 Do soutěže se přihlásilo celkem 
25 družstev. Družstva soupeří systé-
mem na rány bez vyrovnání se dvěma 
nejlepšími výsledky na každé jamce. 
Klání zahájil slavnostním odpalem 
patron, držitel všech tří nejcennějších 
klubových fotbalových trofejí a hráč 
s handicapem 5 Vladimír Šmicer. Ten 

předal putovní pohár družstvu Gym-
názia Budějovická ve složení Jan Kli-
meš, Tomáš Kubata a Vlastimil Miller, 
kteří celkově zahráli vynikajících 7 pod
par.
 Stříbrné medaile získalo výko-
nem -4 poděbradské Gymnázium 
Jiřího z Poděbrad ve složení Martin 
Bála, František Exner a Jan Exner. 
Třetí skončilo favorizované družstvo 
radotínského Gymnázia Oty Pavla I 
s výsledkem 2 pod par. To nastoupi-
lo s historicky nejnižším průměrným 
handicapem 0,5 ve složení Jana Meli-
chová, Patricie Macková a Tina Davíd-
ková. Nejlepší individuální výsledek 
chlapců, 69 (-3), zahrál Adam Balatka 
z Gymnázia a SOŠ pedagogické v Li-
berci. U dívek to bylo 72 (par) v podá-
ní Jany Melichové.
 Titulárním a generálním partne-
rem 11. ročníku byla Raiffeisenbank 
a mezi hlavní partnery patřil Golfplan.

Středoškolská družstva 
pro Budějovickou

Vladimír Šmicer zahajuje soutěž. Foto: Golfplan

inzerce

Casa Serena:
26 domácích

Celkem 26 domácích golfistek se 
utká na turnaji LET Access Series, kte-
rý se odehraje 22.–24. června na hřišti 
Casa Serena na Roztěži u Kutné Hory. 
Foxconn Czech Ladies Challenge se 
bude hrát o 40 000 eur na tři kola, di-
váci mají vstupné na jediné privátní 
hřiště v republice zdarma.
 První polovinu nominovaných 
tvoří Lucie Hinnerová, Šideri Váňová 
a Eva Koželuhová, Františka Luňáčko-
vá, Kateřina Dolečková, Kristýna Frý-
dlová, Karolína Vlčková, Marie Luňáč-
ková, Sarah Hricíková, Hana Ryšková, 
Adéla Cejnarová, Gabriela Roberta 
Vítů a Jana Melichová.
 Dalších třináct volných karet 
dostaly Lucie Harcubová, Tereza 
Sasýnová, Eliška Kocourková, Tereza 
Melecká, Tereza Chlostová, Patricie 
Macková, Tereza Koželuhová, Kristý-
na Abrahamová, Karolína Stará, Ka-
teřina Krásová, Michaela Fabiánková, 
Iveta Poslední a Blanka Marešová.     
 Foxconn Czech Ladies Challenge 
2017 také zažije návrat mezinárod-
ně úspěšné hráčky. Po delší době, 
způsobené zdravotní přestávkou, se 
k turnajům vrací nejlepší slovenská 
profesionálka Zuzana Kamasová, kte-
rá se v roce 2011 stala první vítězkou 
turnaje Ladies European Tour z vý-
chodní Evropy.
 Turnaj bude zahájen v úterý 
20. června turnajem Pro-Am, středa 
21. června je vyhrazena tréninkovým 
kolům. První turnajové kolo se ode-
hraje ve čtvrtek 22. června, o den 
později bude následovat druhé kolo 
s cutem a finále se slavnostním vyhlá-
šením výsledků je na programu v so-
botu 24. června.
 Během soutěžních dní se budou 
moci příchozí děti a junioři zúčastnit 
golfové akademie pod patronací ČGF 
a České profesionální golfové asoci-
ace PGA Czech. Na drivingu se před-
staví společnost All4Golf.          (čl)

TVOŘTE SERIÓZNÍ GOLFOVÉ 
NOVINY SPOLEČNĚ S NÁMI

   •   dělte se o vlastní zážitky

   •   informujte o svém hřišti 

   •   zasílejte tipy a náměty

I VY JSTE ČESKÝ GOLF!

info@hrajemegolf.cz

seat.cz/ibiza

Stvořen pro ty nejlepší chvíle. Naplněn 
technologiemi, které ti dopřejí zážitek 
z dokonalé jízdy. Se sportovním stupněm 
výbavy FR budeš vypadat vždy skvěle. 
Proč čekat, když není na co. Je čas to 
pořádně rozjet.

Start moving.

Nový SEAT Ibiza.

   Kombinovaná spotřeba paliva od 4,7 do 4,9 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 106 do 112 g/km.

Akce platí do 30. 9. 2017. Služba operativní leasing, doba pronájmu 60 měsíců a nájezd 10 000 km/ročně. Splátka obsahuje po celou dobu 
pronájmu vozidla povinné i havarijní pojištění a předpokládá alespoň 60 měsíců předchozího bezeškodného průběhu havarijního pojištění. 
Uvedená měsíční splátka neobsahuje záruční a pozáruční servis Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stranou závazkový vztah. Cena je včetně DPH.

Již od
3 999 Kč měsíčně
se SEAT Financial Services.



ČERVEN 2017 5HŘIŠTĚ

Okolní hřiště

GOLF RESORT KARLŠTEJN

Běleč, 18 jamek, ceny fee 1350 až 
3000 Kč, omezení HCP 54, kopcovité 
hřiště, telefon +420 602 248 424, 
GPS N 49°55‘11.12“, E 14°10‘26.81“, 
web www.karlstejn-golf.cz.

Z Berouna 16 km

GOLF CLUB BOTANIKA

Horní Bezděkov, 12 jamek, ceny fee 
500 až 600 Kč, omezení HCP 54, rovi-
naté hřiště, telefon +420 604 938 525, 
GPS N 50°4‘52,84‘‘, E 14°4‘51,36‘‘, 
web www.golfbotanika.cz.

Z Berouna 18 km

Pohled od klubovny na první jamku. Foto: GC Beroun

ALBATROSS GOLF RESORT

Vysoký Újezd, 18 jamek, ceny fee 1750 až
2150 Kč, omezení HCP 54, hřiště je lehce 
zvlněné, telefon +420 602 419 388, 
GPS N 49.9953797, E 14.1984403, 
web www.albatross.cz.

Z Berouna 14 km

ANTONÍN EBR

Autorem hřiště v bývalém vojenském 
areálu Na Veselé je kanadský archi-
tekt Les Furber, který je podepsán 
i pod osmnáctkou na Karlštejně. Také 
zde se kromě jiného uvedl svou oblí-
benou libůstkou v podobě dvojitého 
greenu, a to u sedmé a desáté jam-
ky. Navíc tu díky němu na vás číhá 
70 bunkerů a 4 umělá jezírka, které 
vstupují do hry na šesti jamkách. 
 Pokud nejste fyzicky zdatný jedi-
nec či už máte na krku šest a více kříž-
ků, zaplaťte si golfové autíčko. Hřiště 
dlouhé ze žlutých odpališť optimál-
ních 5581 metrů je kopcovité a třeba 
výstup na druhou jamku nebo pře-
chod mezi dvanáctkou a třináctkou, 
dá zabrat i trénovaným sportovcům. 
 Pro někoho to je obrovská vý-
hoda, jiný ji na několik jamkách díky 
smyslům může vnímat. Jižní část 
resortu o rozloze 65 hektarů leží 
700 metrů od dálnice D5, ale díky ní 
tu jste z okraje Prahy za čtvrt hodiny, 
z Plzně za 40 minut. Hlavně jste ale 
mnohem výš, takže ji necítíte. 

Heroické jamky

Prakticky na každé jamce se můžete 
rozhodnout, zda hrát konzervativně, 
nebo popustit uzdu statečnosti a fan-
tazii, a pokusit se o heroický úder. 
 To platí již na páté jamce, kterou 
považujeme za jeden z nejobtížněj-
ších parů 5 v Česku. Fairway je úzká 
a vlevo lemovaná lesem po celé délce 
jamky, a green chráněn mnoha bun-
kery. Hned následující par 3 se v drtivé 
většině hraje proti silnému větru, tak-
že zde často nestačí ani čtyřka železo. 

První a jediné ryze privátní hřiště v Česku má za se-
bou osm let provozu. Od úvodní sezony, kdy před 
klubovnou Beroun Golf Resortu ještě stály budovy 
bývalého vojenského autoparku, až po současnost, 
kdy se areál pyšní nejen kvalitní osmnáctkou a kom-
fortním zázemím, ale i úspěšnými bytovými projekty. 

Beroun Golf Resort: Člen-nečlen, nuda nehrozí! 

Ale jak už bylo řečeno, v obou přípa-
dech můžete zvolit klidnou cestu. 
 Sedmá jamka par 5 je typickým 
případem heroické jamky, kdy může-
te pálit přes rybník směrem na vlajku, 
ale musíte chuť podpořit uměním 
zahrát rovný úder dlouhý minimálně 
200 metrů. A hned devátá jamka je 
podobný případ, kdy si hráč může či 
dokonce musí rozmyslet, zda hrát přes 
vodu, nebo raději neriskovat a zvolit 
konzervativní způsob. 
 Za nejobtížnější jamku je zde po-
važována dvanáctka. Dlouhý čtyřpar 
má po celé délce doleva skloněnou 
fairway a green s úzkým vstupem, kte-
rý je navíc téměř celý ve svahu, takže 
velmi záleží, jak se greenkeeper vyspí, 
a jak vám pak navrtá pozici vlajky.  
 Závěr kola již nezvyšuje adrenalin 
v těle a naopak vás připraví na chutný 
oběd v klubovně. Pokud nebudete ni-
koho zdržovat, tak se na greenu sedm-
náctky pokochejte krásným výhledem 
na Beroun. Mimochodem, je to město, 
kde se podle  několik let starého prů-
zkumu žije nejlépe v celém Česku. 

Biozóny zmizely

Oproti letům minulým se zde vylep-
šilo značení, takže nováčci nebloudí 
a například si nepletou osmou a je-
denáctou jamku. Právě mezi nimi je 
další novinka v podobě kozího chlívku 
a několika jeho sympatických obyva-
tel. Za čtvrtým greenem se pro změnu 
chovají včely. Bude zajímavé sledovat, 
jak často se v nabídce restaurace obje-
ví kozí sýr s medem…
 Zbytečné biozóny mezi třináctou 
a patnáctou jamkou v místech, kde 
nic vzácného nežije, ani nic zvlášt-
ního neroste, jsou nyní nahrazeny 
kolíky, označujícími půdu v opravě, 
takže hráč si může beztrestně drop-
nout. Záměr s urychlením hry nadále 
funguje, ale naštvaných hráčů, kteří si 

připisovali po trestné ráně, samozřej-
mě podstatně ubylo. 
 Na druhou stranu místní roughy 
nejsou již vysoké a míček se v nich 
dá najít, ovšem jejich stále jarní šťav-
natost k vyhrání na fairway nebo do-
konce k ráně na green vyžaduje kro-
mě umění i notnou dávku síly. 
 Nesmíme zapomenout na skvě-
lé tréninkové podmínky v podobě 
driving range s target greeny a další-
mi cvičnými plochami. Putting green 
je strategicky umístěn přímo u odpa-
liště úvodní jamky.

Člen je rozmazlován

Zázemí resortu tvoří budova s klubo-
vou částí, restaurace, hotel, wellness, 
konferenční sál a executive klub pro 
soukromá jednání. Pro náročné hos-
ty funguje spojení na pražské letiště 
minibusem, pro ještě náročnější heli-
koptérou. 
 Pozor, v době oběda se tu najíte 
již za 90 korun! A to včetně víkendů! 
Státní teror však zasáhl také golfová 
hřiště, takže od 31. května je i zde 
zákaz kouření v celé budově včetně 
soukromých klubových prostor. Na 
terase si zapálit můžete…
 Soukromý resort je otevřen čle-
nům, jejich hostům, pro zahraniční ná-
vštěvníky, ubytované a účastníky akcí 
pořádaných klubem. Koupit si zde mů-
žete i byt. Ale pozor, od října do března 
si tady může zahrát každý příchozí zá-
jemce. A většinou také na letní greeny!

Na greenu šesté jamky. Foto: Zdeněk Sluka

Hvězda v pohodě. Foto: Zdeněk Sluka

   
 
   
  

GOLF RESORT BEROUN 

Počet jamek/PAR: 18 / 72
Hrací fee: 18 jamek 2000 / 1000 Kč
Typ hřiště: privátní
Rating: pro všechny kategorie
Omezení hry: HCP 54
Charakteristika hřiště: členité, 
kopcovité
Rok otevření: 2009 
Architekt: Les Furber
Nadmořská výška: 328 metrů

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Tel: +420 313 101 090, 606 506 326
GPS: N 49°58‘29.486“, E 14°5‘13.761“
E-mail: recepce@golfberoun.cz
Web: www.golfberoun.cz

CO KOLEM NAJDETE
• Královské město Beroun nabízí  
  hřiště na adventure golf, aquapark, 
  městské koupaliště, medvědárium, 
  dvě rozhledny, romantickou Čertovku 
  a muzeum keramiky.

• Chráněná krajinná oblast Český kras 
  je plná přírodních unikátů včetně 
  Koněpruských jeskyní, lomu Ame-
  rika, chrustenické šachty či Svatého   
  Jana pod skalou.

• V Nižboru je sklárna vyrábějící  
  světoznámé trofeje. Na kopci stojí 
  nádherný zámek, na nádraží je hos-
  poda herce Tomáše Hanáka.  

• Údolí Kačáku neboli Loděnického 
  potoka je překvapivě velmi romantic-
  ké místo na dohled od Prahy. V Nena-
  čovicích najdete rodinnou sklářskou 
  huť Glasstar.  

 Host člena nebo ubytovaný hráč 
platí za 18 jamek 1000 Kč. Plné green 
fee 2000 Kč je vlastně jen pro turisty 
při náhodných návštěvách resortu. 
Mimochodem, stále se lze do klubu 
přihlásit. Nezapomeňte, že provoz 
resortu je celoroční. Člen je zde roz-
mazlován, návštěvník má asi uvažo-
vat, proč jím není. Jak jinak lze chápat 
fakt, že pivo stojí 60 korun, ale pro 
člena klubu je za 38 korun…

Monty pěl chválu

Skot Colin Montgomerie sice členem 
prestižního klubu (zatím) není, ale 
přesto se tu tak cítil, když přijal po-
zvání na turnaj Canon Pro Golf Series. 
Legenda světového golfu v Berouně 
nefungovala jen jako živá tužka na 
podpisy. Třiapadesátiletý profík na 
šesté jamce par 3 změřil síly se všemi 
účastníky turnaje. Z devatenácti po-
kusů včetně závěrečné exhibice zahrál 
pět birdíků. Proti silnému větru na 
vzdálenost 170 metrů. Vítěz padesáti 
turnajů a pětkrát druhý na major ak-
cích stále umí! A pěl jen slova chvály 
na hřiště. Však je na rychlost místních 
greenů, na rozdíl od nás, zvyklý…

Colin Montgomerie při drajvu na jinak obávané pětce
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Novinky na hřišti

Speciální výhody

Tipy na turnaj

Propagační akce

LUBY1

18. 6. Dětská tour ZÁPAD A 10–21 let, 
24. 6. Turnaj s příchutí vínečka – Ha-
bánské sklepy, 28. 6. Tour Luby 2017.

LIBOUCHEC2

Nová série turnajů o slevy na roční fee 
2018.

Nedělní akademie nově i pro dospělé.

TEPLICE3

50% sleva pro členy na hřištích Terezín, 
Bitozeves a Janov.

CIHELNY4

Fixní rezervace tee time s 20% slevou – 
podmínkou je garantovaná rezervace 
přímo v resortu, a to osobně, telefonic-
ky či e-mailem.

KYNŽVART

 Nové buggy.

5

Členství nyní za zvýhodněnou cenu 
12 900 Kč.

Série Kynžvartská devítka – páteční 
turnaje dvojic s večerním posezením, 
každou neděli Kynžvartská pascalina.

Příměstský dětský tábor – od 890 Kč, 
přihlašování na recepci. 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ6

Společný Golfpas hřiště Františkovy 
Lázně - Hazlov a Mariánské Lázně 1x 
FL + 1x ML = 2750 Kč, 2x FL + 1x ML 
= 4050 Kč, seniorské pondělí – buggy 
zdarma, unlimited golf - hra o víkendu 
a za plné fee bez omezení celý den 
(před opakovanou hrou nutná registra-
ce na recepci).

25. 6. Dětská tour ČGF Západ A.

DAROVANSKÝ DVŮR7

Happy Golf & Wellness (po–čt) 3300 Kč, 
Prodloužený víkend Golf & Wellness 
4750 Kč, víkend Golf & Wellness 
4000 Kč, výukové kursy: Začátečník I 
– 1575 Kč / osoba (určeno pro 4 osoby), 
Začátečník II – 3750 Kč / osoba.

19. 6. Seniorský triangl, 24. 6. Tandem 
Tour otevřená série o ceny, 25. 6. Daro-
vanské týčko.

8 ČESKÁ LÍPA

Nový WC u  jamek 6 a 13, tři nové altány 
s ochranou proti bouřkám, dva menší 
a jeden větší rybník, klubovna s částeč-
ně zastřešenou a vyhřívanou venkovní 
terasou.

Děti do 15 let celoroční hrací fee za 
3000 Kč bez nutnosti zaplacení vstup-
ních poplatků do klubu.

23. 6. Prestigious Golf Tour.

YPSILON LIBEREC

Upravená vodní překážka na jamce č. 15.

9

25. 6. Fojtecký drak by Federal Cars.

MALEVIL10

Série Happy Tour: o ceny s cateringem 
a tombolou. 21. a 28. 6. Wilson Staff 
HCP středa, 23., 25. a 30. 6. MEN Tour, 
25. 6. Sporting Zeleneč golfová tour.

ALBATROSS11

Partnerské výhody na hřištích Dubai 
Emirates, Dubai Creek Golf & Yacht 
Club, Penati Golf Resort, nov design 
16. jamky.

Albatross Open každou neděli za zlev-
něné fee 1600 Kč + 200 Kč startovné.

BENÁTKY NAD JIZEROU12

Neomezená hra na za 11 500 Kč pro 
dospělého a 5000 Kč pro dítě, speciální 
množstevní slevy a možnost zvýhod-
něného rodinného členství.

22. a 29. 6. Benátecký HCP den + oběd 
+ hra na buggy + výběr odpališť + HCP 
odpoledne (doporučeno pro mládež 
a vyšší HCP), 24. 6. EPLO tour - texas 
dvojic vol. 4, 25. 6. Mistrovství klubu 
Benátky golf, z.s. na rány – senioři.

Út a Pá - dětské kursy do 23. 6.

BEŘOVICE

Hřiště otevřeno již od března. 

13

22. a 29. 6. HCP čtvrtek, 25. 6. PG tour 
– otevřený turnaj s ochutnávkou vín, 
občerstvením v průběhu hry a nearesty 
na všech tříparech.

BOTANIKA14

Akademie golfová, Akademie tenisová, 
Footgolfové hřiště, Adventure Golf 
Horní Bezděkov.

MSTĚTICE

Nová zástěna u grilovací terasy.

15

Tréninky pro vylepšení herních doved-
ností každou středu 18–19 hod.

Akce „Objednej si kachničku před hrou 
pro čtyři hráče a až dohraješ, budeš mít 
vše připraveno“.

25. 6. Mstětický Myšák / Minimyš 
o ceny.

16 MOTOL

Celková rekonstrukce odpaliště 3. jam-
ky, snížení hrany bunkeru před greenem 
jamky č. 5, zrušen pravý bunker před 
jamkou č. 8, srovnání dámských odpa-
lišť u jamky č. 1 a 7.

Po–čt 11.00–14.00 Happy Hours 
9 jamek za 350 Kč.

18. 6. GCP Tour, 19. a 26. 6. Devítková 
tour Golf pro všechny.cz, 24. 6. III. Dět-
ský turnaj GCP 2017.

ROHANSKÝ OSTROV17

Driving Range: 25 000 ks nových 
tréninkových míčků, vstup se neplatí, 
jeden míč za 2 Kč.

18

K členství PLAY & STAY jedna hra na 
18 jamek a vstup na Himálaje v ceně.

18. 6. Prague City Golf Open 2017, 
19. 6. turnaj 19. jamka Sunset Cup. 

ZBRASLAV

19 ČERNÝ MOST

18. 6. Black Bridge Cool Golf Tour, 
24. 6. Ladies Day, 25. 6. Black Bridge 
Cool Golf Tour.

Letní kempy pro děti do 15 let.

Happy hours: út–pá ranní devítka 
z 10. jamky za 600 Kč, od 10.00 do 
11.50 18 jamek za 1000 Kč (studenti 
a senioři 600 Kč, víkend 1000 Kč).

20

Nová cukrárna se zmrzlinou v areálu.

HOSTIVAŘ

Rozšiřování týmu dětí v tréninkovém 
centru mládeže (přihlášky a info na 
webu).

Den otevřených dveří: sobota 24. červ-
na od 10.00 do 14.00 s profesionálními 
trenéry, soutěžemi a doprovodným 
programem, vše včetně zapůjčení 
výbavy zdarma.

LÍŠNICE21

Nové ceny členství a ročních karet 
včetně zvýhodnění mládeže, seniorů, 
dvojic a rodin.

21., 28. 6. Líšnická středeční seniorská 
devítka, 22., 29. 6. HCP čtvrtek – celo-
roční golfová soutěž o Líšnického vlka.

SLAPY22

Nedělní Tour sv. Jana: 23. 7., 13. 8., 
10. 9. a 15. 10. (startovné s částkou 
na menu 400 Kč, fee dospělí 800 Kč, 
senioři 700 Kč, junioři 400 Kč).

3
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DĚTSKÉ GOLFOVÉ 
KEMPY 2017

• Golfové víkendy a prázdninové 
  kempy pro vaše děti

• Výuka golfu na Royal Golf Club 
  Mariánské Lázně 

• Ubytování v hotelu Rezidence Golf

• Kapacita každého kempu je 
  15 dětí
 
   Více na www.golfprazdniny.cz
   Tel.: 777 683 883 
   E-mail: zavazal@rezidencegolf.cz
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2017 PŘÍMĚSTSKÉ
GOLFOVÉ TÁBORY

MOTOL I. 31. 7.–4. 8. 
MOTOL II. 7. 8.–11. 8. 
MOTOL III. 14. 8.–18. 8. 
MOTOL IV. 21. 8.–25. 8.

Místo konání:
Golf Club Praha - Motol

www.gcp.cz

nástup každý den 8.30–9.00
ukončení každý den 17.00–17.30

GRUND RESORT
VÝHODNÉ LETNÍ 

BALÍČKY
Nabídka ubytování včetně 
golfu od 4550 Kč / 2 noci

www.grundresort.cz

...s angličtinou 

 

www.golfplan.cz

PYŠELY23

Akce Neučíme švih, učíme golf! Puzzle 
Golf Academy s Barborou Vejlupkovou 
a Jakubem Važanským za 990 Kč, Ranní 
rychlík – každý den prvních 6 flightů 
maximálně po dvojicích a se slevou 20 % 
na fee a buggy, sunset fee se slevou 
30 % od 16 hodin.

28. 6. Schnitzel Cup.

PODĚBRADY24

Nová odpaliště pro znormované hřiště, 
par 69 bez lesních jamek, vybudování 
nového cvičného greenu.

Akce Zkus golf: Seznámení s hrou pro 
2 osoby celkem za 490 Kč (trénink 
2,5 hodiny s trenérem, půjčení vyba-
vení, neomezený počet tréninkových 
míčů, vstup na tréninkové plochy 
a akademii, odehrání 1 jamky, dárek, 
možnost zakoupení navazujících balíč-
ků až k získání zkoušky způsobilosti).

STARÁ BOLESLAV26

Možnost zakoupení fee pro celý flight 
za zvýhodněnou cenu.

30. 6. Pohár mistrů klubů ve hře na 
jamky pod záštitou prezidenta ČGF 
Zdeňka Kodejše.

MLADÁ BOLESLAV

Členství včetně hracího fee 18 000 Kč.

25

ČERTOVO BŘEMENO

Nové pozice odpališť na jamce č. 14.

27

Víkendová hra 18 jamek za 690 Kč, 
junioři a senioři sleva, možnost čerpat 
své zaměstnanecké benefity – členství 
v klubu, hra, půjčovné.

28

Děti do 15 let sleva 60 % celoročně, 
novinka – celodenní fee.

22. 6. Golf.cz Open Tour, 23. 6. Zlatý 
putter Cup, 25. 6. Bařinka Cup.

TELČ

PÍSEK29

Nově ubytování přímo v resortu 
(1000 Kč / noc – dvou až čtyřlůžkové 
pokoje).

Sleva 25 % na fee v balíčku s ubytová-
ním.

30 MONACHUS

17. a 18. 6. Hezká hra, 25. 6. D-M Golf 
Tour 2017 – IV., 28. 6. Swiss Life Select 
Mnich Open.

Akce „Full House“: 3 noci v prostorné 
vile a 4 dny neomezeného golfu za 
3625 Kč, za objednávku sleva 50 % 
ve vybraném termínu.

BECHYNĚ

Týdenní pobyt s golfem 7950 Kč.

31

18. 6. Develop HCP Tour 2017 o 3D tis-
kárnu a roční fee 2018, 24. 6. Třeboňský 
pohár 2017.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU32

18. 6. Hlubocký čáp – turnaj na deví-
tijamkovém veřejném hřišti pro hráče 
s HCP i bez, 23. 6. Odpolední devítka 
Prosecco Golf White Elegance – turnaj 
v bílém outfitu spojený s večerním 
vyhlášením a afterparty, 25. 6. Golf 
& Spa Open – s vyhlášením výsledků 
a afterparty ve Wellness Hotelu Diamant.

33

Nová stylová venkovní terasa s grilem.

LÁZNĚ BOHDANEČ

Děti do 15 let – členové GC Pardubice 
– celý rok 2017 fee zdarma, stejně jako 
vstup do klubu.

23. 6. GCPA H Komora, 25. 6. GCHK 
Tour 2017 – Lázeňský – 6. turnaj, 30. 6. 
Techplast Golf Cup.

 Nové míče na driving range.

HRADEC KRÁLOVÉ

Otevřeny dvě přestavěné jamky.

34

Série VGP Tour – hráči z celého regionu 
hrají o ceny v sérii turnajů na všech 
hřištích regionu. 

35 MLADÉ BUKY

First minute: nabídka 2 noci ubytová-
ní včetně golfu od 4550 Kč pro dva, 
zvýhodněné green fee: Early Friday 
8.30–9.50, Happy Sunday 15.00–17.00 
za 900 Kč / 18 jamek.

18. 6. Mladobucká Tour 2017 VI. 
– Dětský turnaj, 19. 6. BMW Stratos
Auto Golf Cup.

SVOBODNÉ HAMRY

Nové drivingové míče.

36

K novému ročnímu členství roční hrací 
poplatek zdarma.

OSYČINA

Deset let výročí fungování klubu.

37

Východočeský golfový pas – reciprocity, 
Východočeská golfová tour o ceny, ba-
líčky: Golf pro 2 s ubytováním (2 osoby 
/ 2 noci / 2999 Kč), Intenzivní kurs s HCP 
zkouškou (3250 Kč – 8 lekcí + ZK).
.
19. 6. Východočeská seniorská tour, 
21. 6. Benjamin Hradecká tour.

KOŘENEC38

17. 6. Let´s Golf Classic, 18. 6. Punto 
Italian Invitational Cup, 21. 6. Senior 
Tour Four Countries, 23. 6. (nejen) Se-
niorský turnaj, 24. 6. Grand Prix hvězd, 
26. 6. KOŘENECKÁ ČTYŘIAPADESÁTKA 
aneb OD ÚSVITU DO SOUMRAKU, 
28. 6. Annabis Arthrocann HCP středa, 
29. 6. Mizuno Golf Tour.

OLOMOUC39

Úprava terénu na jamce č. 1 (posunutí 
biozóny, vykácení dřevin), vybudování 
nového bílého odpaliště na jamce č. 7.

Happy Hours – každé pondělí 
7.30–11.50 nejnižší cena, sleva 50 % 
na fee 18 jamek pro ubytované.

20. 6 HCP úterý, 18. 6. Let´s Golf Classic, 
23. 6. K-golf cup, 24. 6. Profit Cup.

BRNO KASKÁDA

Letní dětské golfové kempy.

40

18. 6. Kaskáda Cup (27 jamek), 
19. 6. Region Senior Tour Morava, 
24. 6. U.S. Teen Golf Tour CZ VII.

ČELADNÁ

Nově ubytování přímo v resortu.

41

Nové typy členství roční JUNIOR (do 
20 let), SENIOR (ženy 55+, muži 60+), 
START, BENEFIT, možnost dokoupení 
UNLIMITED CARD pro rok 2017 - neo-
mezená hra na New Course a neome-
zené míče na driving range, nákup fee 
přes vlastní aplikace se slevou 20 %.

Nová série Páteční lázeňák: odpolední 
devítijamkový turnaj s večerním grilo-
váním, pokračuje testování kol 
a golfových holí.

ROŽNOV

Nový par 4: jamka č. 9.
 

42

Tenisové kurty v areálu.

17. 6. Valašský pohár - turnaj č. 2, 
18. 6. Junior Challenge, 24. 6. O pohár 
prezidenta k 20. výročí klubu, HCP 
pátky a neděle.

43 OSTRAVICE

Každé pondělí 2 hráči za 1 fee, roční 
členství (3000 nebo 5500 Kč) s bonusy, 
možnost dokoupení paušální hry za 
15 000 Kč (po–čt) a za 25 000 Kč neo-
mezeně.

25. 6. Ostravice Open Series - Vrchy Cup 
presented by Patronus Servis, 
29. 6. Vodafone /Universal Robots 
Business Golf Tour.

RADÍKOV

17. 6. CRS Tools-Chalenge.

44

VELKÉ KARLOVICE45

Akce „Hraj golf a plav“ – k fee zvýhodně-
ná cena na vstup do relaxačního centra 
Wellness Horal (hned vedle hřiště).
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Koncem května se Golf Park Plzeň – Dýšina změnil 
na Golf & Leisure Resort, špičkové hřiště s dynamic-
kým rozvojem zázemí, služeb a sportovních zážitků. 
Dýšina, která patřila od roku 2004 mezi nejlepší 
česká hřiště s mezinárodní reputací, tak začíná po 
dvanácti úspěšných letech svou novou éru.

Z Dýšiny je Greensgate, láká na nové jamky

Změna názvu souvisí s významnou 
přestavbou hřiště. Díky prodloužení 
jedné z jamek se par hřiště zvýšil na 
72, byly vybudovány nové greeny, 
odpaliště i bunkery. Stejně tak byly 
rozšířeny nové cvičné plochy pro tré-
nování a vzniklo nové zázemí včetně 
ubytovacích kapacit.
 „Měníme hřiště i služby, aby se zá-
žitek pro golfisty stal jedinečným. Ná-
zev Greensgate odkazuje k bráně do 
přírody, do zeleně i ke greenům, které 
patří mezi špičku v republice. Nová 
značka má za úkol podporovat náš 
další růst a budovat uznání na mezi-
národní golfové scéně,“ vysvětluje ře-
ditelka Martina Tvarůžková a dodává: 
„Čekají nás další investice do rozvoje 
služeb volnočasového resortu, který 
bude sloužit nejen golfistům ale mno-
hem širší skupině lidí, kteří budou 
moci strávit více aktivního času v pří-
rodě.”
 Hřiště se kromě pořádání meziná-
rodních turnajů pyšní také několika 
oceněními za nejlepší jamku (proslulá 
„ostrovní“ jedenáctka) a kvalitou slu-
žeb. Vysokou úroveň má také místní 
Golfová akademie - Česká golfová fe-

derace v roce 2016 vyhodnotila zde 
trénující mládež jako nejúspěšnější 
v České republice.
 Resort je zároveň důležitým ka-
talyzátorem služeb cestovního ruchu 
v regionu. Složení návštěvníků, kteří 
kromě golfu využívají také gastrono-
mické a ubytovací služby, je pestré, 
zhruba z 80 % ho tvoří Češi, zbytek 
jsou hráči z Německa, Skandinávie, 
Velké Británie či USA. Ti na hřišti oce-
ňují především jeho technickou ná-
ročnost a zážitek ze hry v přírodě. 
Jezdí sem ale také firemní klientela. 
„Zázemí v Dýšině ocení kromě golfis-
tů i rodiny a sportovci, kteří vyznávají 
aktivní odpočinek,“ doplňuje ředitel-
ka Martina Tvarůžková.

Patnáctá jamka je od své druhé poloviny zcela nová. Foto: Greensgate Golf and Leisure Resort

Resort byl vybudován pod pů-
vodním jménem Golf Park Plzeň 
v letech 2003 a 2004 na severový-
chodním okraji Plzně u obce Dý-
šina. Jeho chloubou je technicky 
náročné osmnáctijamkové mis-
trovské hřiště, zasazené do okolní 
přírody lemované řekou Klabavou 
a Ejpovickým jezerem. Hřiště de-
signoval přední německý archi-
tekt Christoph Städler.
 Specialitou hřiště je netradiční 
uspořádání 18 jamek, ležících v řadě 
za sebou. Opravdovou perlou je 
ostrovní jamka č. 11, která byla také 
několikrát vyhlášena „Jamkou roku“. 
Nově byla přestavěna 15. jamka 
(nyní par 4).
 Hřiště je nositelem několika 
ocenění: Nejlepší jamka v České 
republice 2013, 2008, 2007, 2006; 
Nejlepší služby v České republice 
2009 a Nejlepší hřiště v České re-
publice 2008.
 Greensgate Golf & Leisure Re-
sort je členem Asociace golfových 
hřišť, která sdružuje 13 resortů. Je 
také domovským hřištěm Greens-
gate Golf Clubu, řádného člena 
České golfové federace. V letech 
2013-2016 hřiště hostilo mezi-
národní turnaje ze série Ladies 
European Tour. Letos v červenci 
bude podruhé hostit republikový 
kvalifikační turnaj z mezinárodní 
juniorské Faldo Series.
www.greensgate.cz

Greensgate

Počet jamek: 18
Par: 72
Délka: 6162 m
Rozloha: 130 hektarů
Elektrické buggy: 50

Greensgate Golf 
& Leisure Resort

Jamka č. 1 
Nové žluté odpaliště, původně bylo 
blíže. Muži to teď mají těžší.

Jamka č. 2
Výzva: nové bílé odpaliště (za ryb-
níkem, který je podélnou vodní 
překážkou). Žluté tee posunuto na 
původní bílé.

Jamka č. 3 
Nové bílé odpaliště: více se hraje přes 
rybník, žluté tee posunuto na původ-
ní bílé.
Jamka č. 4 
Modré tee posunuto před most 
(změna normy), nová dropovací zóna 
vpravo před palisádou.
Jamka č. 5 
Nové bílé odpaliště - posunuto znač-

ně dozadu, těžká dopadová zóna, 
žluté tee posunuto na původní bílé. 
Vpravo u greenu nový bunker. Green 
se nově obchází zleva. 

Jamka č. 7
Zasypána rokle mezi greenem a odpa-
lišti. Green dvakrát zvětšen, v přední 
části chráněn bunkerem. Přeložena 
cesta k další jamce.

Jamka č. 8 
Nové červené odpaliště. Zasypána 
prohlubeň za greenem, pod odpališti 
jamky č. 15.

Jamka č. 9
Prodloužena, zcela nový green chrá-
něný bunkerem z pravé strany. Ukon-
čen provoz „domečku“, stavba nadále 
slouží jako úkryt.

Jamka č. 13 
Nové bílé odpaliště, žluté posunuto 
na původní bílé.
Jamka č. 14 
Zrušena podélná vodní překážka 
vpravo (změna značení).
Jamka č. 15 
Prodloužena, nově par 4. Na části pů-
vodního greenu je bunker. 
Jamka č. 16
Všechna odpaliště jsou nová.
Jamka č. 17 
Nový fairwayový bunker vpravo po 
dopadu odpalů.
Jamka č. 18 
Místo podélné vody vpravo je nově 
hranice hřiště (aut). Green chráněn 
zprava novým bunkerem.

Nejdůležitější změny 2017

PAR

HCP

95
86

77
58

73
92
101
110

3

18

7

1:30

25

26

PAR

HCP

427
486
486
495

5

10

9

1:551:55

294

285

285

226

24

25

PAR

HCP

301
339
339
357

4

7

15

3:453:45

210

192

192

154

176

158

158

120

296

278

278

240

34

26

Nová podoba resortu se odráží i v novém logu na odpališti. 
Foto: Greensgate Golf and Leisure Resort

Sedmička: Vyčištěný
třípar k nepoznání

Devítka: Je delší
a má nový green

Patnáctka: Nově
čtyřpar s vodou
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Nikoli březen, ale červen 
se stal měsícem, kdy 
ženy budou meziná-
rodně slavit svůj svátek. 
Tedy aspoň na golfu. 
Premiéra, při níž se 
6. června do světové akce 
Women’s Golf Day zapo-
jila i česká hřiště, ukázala 
velkou životaschopnost.

Ženský den: Povedená premiéra

HRAJEME GOLF 

Oficiálně se akce účastnilo 22 čes-
kých hřišť a areálů, kam se přišly 
podívat a zdarma poprvé vyzkoušet 
golf desítky žen. „Na Slapech jich 
bylo šestnáct a hned poté volaly čtyři 
ženy, aby si domluvily termín zapo-
jení do kursu Bavte se golfem,“ říká 
majitel slapského hřiště Tom Charvát 
a dodává: „Pokud pro příští rok včas 
připravíme aktivační kampaň, může 
to fungovat.“
 S předstihem se Women’s Golf Day 
konal v Písku, a to o dva dny dříve. „Do-
padlo to skvěle, sešla se bezva parta. 
Ženy zkusily driving, putting a texas 
scramble na prvních šest jamek hřiště. 
Podvečer na terase restaurace byl kou-
zelný. Potěšilo nás, když jsme slyšeli, že 
dámy plánují repete,“ napsal klub.

Ilustrační foto: Facebook

 V oficiální den akce bylo počasí 
proměnlivé, přesto to od účasti neod-
radilo. Například v Praze na Zbraslavi
byla na driving range obsazena všech-
na odpaliště. Seznámení s golfem 
vedly lektorka Edita Urbanová a tam-
ní amatérská naděje Sára Kousková, 
která ukazovala hru na cvičné deva-
tenácté jamce. Hráčky pak společně 
absolvovaly jednu jamku na hřišti.
 Úspěch zaznamenala akce také 
na brněnské Kaskádě, kde se pro-
gramu pod vedením trenérky Jany 
Giacintové zúčastnilo více než třicet 
začátečnic. Zkusily si základy golfu 
nejprve na cvičném odpališti, poslé-
ze také na hřišti, pak zakončily den 
odpočinkem v sauně a v bazénu.
 V celosvětovém měřítku byla 
rovněž shledána jen pozitiva. Ne-
jen v účasti samotných žen, ale 
také v ohlasech na sociálních sítích. 
Hashtag #womensgolfday vykázal 
více než 15 milionů zhlédnutí na 
Twitteru a Instagramu prostřednic-
tvím téměř deseti milionů uživatelů 
sítí. Akce se zúčastnilo přes 700 hřišť 
a klubů ve 46 zemích, ale jde pouze 
o údaj při uzavření oficiálních regis-
trací míst, skutečnost byla pak ještě 
mnohem vyšší. 
 Už nyní je možné a také potřeb-
né poznamenat si datum opakování. 
Druhý Světový den žen na golfu pro-
běhne 5. června 2018. Samozřejmě, 
že česká hřiště budou znovu u toho 
a lze čekat, že ještě ve větší míře než 
letos.

Dvoudenní mistrovství Czech PRO-
-AM Teaching Tour na skvěle připra-
veném hřišti Golf Clubu Beroun, to byl 
dosavadní vrchol šesté sezony série, 
v níž hrají společně učící profesionálo-
vé s výkonnostními amatéry.
 Na paru 72 se dvěma vyrovna-
nými výkony 69 a 70 blýskl hrající 
generální sekretář české PGA Rudolf 
Nechanický. V prvním kole dal dokon-
ce dva eagly, a to na pětiparové sed-
mičce a pak na čtyřparové desítce! Ve 
druhém kole zahrál jen jedno bogey, 
celkem za turnaj čtyři, a oba dny po-
tvrdil birdie na závěrečné pětiparové 
osmnáctce. Nakonec zvítězil o ránu.
 „Jsem překvapený, protože prak-
ticky vůbec netrénuji a bohužel také 
kvůli práci zanedbávám klienty,“ kon-
statoval Nechanický.
 O ránu zpět skončili Petr Nič 
(70-70) a letos čerstvý účastník se-
niorské tour Petr Štrougal (67-73), 
který neudržel náskok z nejlépe roze-
hraného prvního kola. O herní kvalitě 
trenérů svědčí například fakt, že druhý 

den zahrál jen 7 nad par doyen Pavel 
Nič starší, handicapovaný navíc zraně-
ním nohy. 
 Šampionát odehrálo 29 profe-
sionálních trenérů a také 11 adeptů 
v ka-tegorii apprentice, kde se skvě-
lým výkonem 72-71 blýskl vítězný 
Adam Šťastný. Mezi amatéry byl nej-
lepší Miloš Slabý, který vyhrál i soutěž 
dvojic se svým profesionálem a něk-
dejším vítězem šampionátu i tour Lu-
kášem Lizánkem.
 Czech PRO-AM Teaching Tour 
má také charitativní podtext. Letos 
se opět vybíralo na léčbu vážně ne-
mocné Viktorie Mužíkové, na kterou 
mohli startující dobrovolně přispět 
odevzdanou hotovostí. „Jsem rád, že 
jsme dodrželi tradici a že i tento turnaj 
pomohl dobré věci,“ řekl organizátor 
a trenér Jiří Moučka.
 Následující turnaj série, jejímž 
partnerem jsou také noviny a web 
Hrajeme Golf, se koná 19. června 
v Praze na Zbraslavi. Více na webu
www.czechproam.cz           (čl)

Mistrovství učitelů 
vyhrál sekretář

Rudolf Nechanický v berounské klubovně s pohárem. Foto: Čeněk Lorenc 

„Women’s Golf Day se nám vůbec ne-
povedl. Ne snad z organizační strán-
ky, ale z důvodu počasí – v Mostě 
v úterý od oběda do pozdních večer-
ních hodin téměř nepřetržitě pršelo, 
takže ze 14 přihlášených žen jedna 
nepřijela, čtyři se telefonicky omlu-
vily a dorazilo deset včetně jedné 
nepřihlášené. Počasí však neumož-
nilo trénování. Se všemi dámami 
jsme společně s trenérkou osobně 
poseděli, probrali jsme organizační 

záležitosti i postup, jak začít hrát. 
Dámy od klubu dostaly občerstvení, 
golfová pravidla, míčky s klubovým 
logem a věřím, že i přes nepřízeň 
počasí odcházely velice spokojené. 
Se všemi jsme se domluvili na ná-
hradním termínu jejich návštěvy a tři 
dokonce slíbily, že vzhledem k víken-
dovým časům dorazí i s kamarádkou 
či kamarádkami.“

Jiří Mann, prezident, GC Most
„Bez golfistek by se na akci dostavil 

jen zlomek účastnic. Nás systém, kdy 
si má golfistka s sebou přivést svoji 
kamarádku, negolfistku, se osvědčil. 
Ženy se samy na golf bojí, pokud je 
však osloví jejich kamarádka a jde na 
akci s ní, pak je to zaujme a baví.“
Veronika Mojžíšová, Kaskáda Brno
„Jsme rádi, že na konci akce některé 
začínající golfistky požádaly o mož-
nost trénování a přímo na místě se 
rozhodly pro nákup golfových holí.“

Andrea Hofírková, Háje

Ohlasy z hřišť

Kdysi to bylo s 27 jamkami největ-
ší hřiště v Čechách. Nyní ale Nová 
Amerika u Jaroměře pustne. Letošní 
změnou majitele byl klub uzavřen, 
což členům oznámil bývalý prezident 

klubu. Ze současných majitelů nikdo 
nekomunikuje, v areálu je mrtvo, hřiš-
tě zarůstá trávou a plevelem, jak uka-
zují fotografie z 8. června. „Především 
se nikdo nemá k vrácení členských 

poplatků. Vše to působí jako tunel 
s nastrčeným bílým koněm. Asi by 
bylo dobré, aby i ostatní věděli, jak 
může v Česku fungovat golfové pod-
nikání,“ napsal nám bývalý člen.     (hg)

Smutný pohled na Novou Ameriku
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North Berwick patří do TOP 50 světových hřišť. Foto: Antonín Jan Grimm

ANTONÍN J. GRIMM

Jedna z klasických a nejpopulárněj-
ších oblastí leží pouhých 40 minut 
od letiště v Edinburghu a nese jedno-
duchý název, který ale hovoří za vše. 
Scotland Golf Coast. Cesta podél po-
břeží zálivu Firth of Forth měří 50 km 
(jako z Prahy do Poděbrad) a během 
ní napočítáte neuvěřitelných 18 hřišť. 
Tato paráda začíná v Musselburghu 
a končí v malebném městě Dunbar. 
Obzvláště „hutný“ je úsek mezi měs-
tečky Aberlady a Archerfield, něja-
kých 8 km a 10 osmnáctek! A to ne 
ledajakých. Muirfield a Gullane patří 
mezi legendy. Kdo bude chtít ještě 
víc, může se stočit více do vnitroze-
mí, kde za pár desítek minut objeví tři 
parková hřiště.
 Vybere si každý. Milovník tradice 
a historie musí zamířit na Old Links 

Golf ve Skotsku nikdy nezklame. Ať už si vyberete 
jedno z center jako St. Andrews, Aberdeen či 
Inverness, nebo se vypravíte do opuštěnějších 
oblastí na severozápadě země, vždy najdete místa 
pro hru přímo stvořená.

Kam dříve na skotském golfovém pobřeží?

né české devítce. Ale za hřích to stojí. 
Všechny pochybnosti rozptýlí 10. jam-
ka. Hraje se podél pobřeží a výhled na 
maják na ostrově Fidra je dokonalý. 
Také vysoké stromy na pár jamkách 
tvoří neopakovatelnou kulisu.
 Cestou do North Berwicku pro-
jedete přes pověstný kopec u Gu-
llane, kde jsou hned tři osmnáctky. 
Nevymýšleli zde složitosti, dali jim 
do názvu prostě čísla 1, 2 a 3. Silnice 
protíná hřiště 2 a 3 a některé greeny 
i odpaliště si můžete prohlédnout 
z auta. North Berwick trochu připo-
mene Old Course v St. Andrews. První 
a poslední čtyři jamky jsou nedaleko 
starých domů. „Tady se po zkaženém 
drivu za odlivu dá hrát z moře, zku-
šení místní kontrolují tabulky přílivu 
a odlivu,“ říká s lišáckým úsměvem na 
druhém odpališti místní člen Drew. 
Famózní je layout prvních tří a hlavně 

16. jamku, par 3. Po celé pravé stra-
ně moře, okolo greenu bunkery, za 
greenem zeď. Jamka se jmenuje Na-
rrows. Útulná klubovna údajně drží 
primát v umístění nejblíže moři, ně-
jakých 10 metrů. 
 Kilspindie je další velmi oblíbené 
hřiště, doslova esence linksového 
golfu. Hřiště je krátké, jen 5 km z bí-
lých, ale jsme na linksech. Proměnlivý 
vítr, odskoky na tvrdých fairwayích… 
Sem se snad ani nejezdí za výsled-
kem. Pocit z golfu, atmosféra na pl-
ném hřišti, to musí člověka pozitiv-
ně nabít. Mezi nejzajímavější jamky 
patří tříparová osmička, kde je green 
vyztužen dřevěnými palisádami, kte-
ré jej oddělují od pláže. Vzdálenost 
135 metrů se podle síly větru hraje 
v rozpětí wedge až dřevo. V soused-
ství Kilspindie leží teprve 16 let starý 
links Craigielaw. Rozdíl v historii je 
poznat, ale hřiště i díky spoustě ka-
menných zdí tvoří zajímavou výzvu.
 „My jsme přesně to, co golfista 
po odehrání osmnáctky ještě hledá. 
Dalších 18 jamek je moc, ale devítka 
je to pravé,“ povídá na prvním od-
pališti klubu Gifford místní kapitán 

John Scott. Hřiště milovníka linksů 
rozhodně nezklame. V sevření boro-
vic a bříz, užší fairwaye, občas malé 
bunkery, malý potok protínající čtyři 
jamky. Britský Golf Monthly zařadil 
toto hřiště otevřené roku 1904 mezi 
top 5 skrytých klenotů v celé Británii 
a Irsku.
 Kdo by si chtěl zahrát hřiště po-
dobná českým, tak pro toho je tady 
Haddington. Parková osmnáctka 
se širokými fairwayemi, lemovaná 
starými stromy s málem překážek. 
Dost důvodů zahrát slušné skóre. Na 
několika jamkách se jde okolo řeky 
Tyne. Pokud uplatňujete pořekadlo, 
že na driving chodí jen zbabělci, tak 
tady jste doma. Na většině skotských 
hřišť je jen malý puttovací green a síť 
na odpaly. Toť vše. Pro někoho bude 
také nezvyklé značení vzdáleností. 
Jen žlutý bod na fairwayi ukazuje 
150 yardů na střed greenu. Nic víc. 
Žádné „překolíkování“ jako na někte-
rých našich hřištích, působí to daleko 
přirozeněji.
 A hlavně, každé hřiště je jiné. I to 
je důvod se na Scotland Golf Coast 
vracet.

Dunbar Golf Club patří mezi oblíbená hřiště Luka Donalda. Foto: Antonín Jan Grimm

v Musselburghu, který se pyšní zápi-
sem do Guinnessovy knihy rekordů 
jako nejstarší hřiště světa a pro hru 
uvnitř dostihového oválu zvolit staré 
hickory hole. Další místa jako Kilspin-
die (letos slaví 150 let od otevření), 
Dunbar a zejména New Berwick patří 
mezi nejlepší linksová hřiště ve Skot-
sku. Na Scotland Golf Coast je největší 
koncentrace linksových hřišť na svě-
tě. Prostě na týden golfu člověk neví, 
kam dříve.
 Pak jsou zde nová místa, která 
tradici nemají, ale sází na vysokou 
kvalitu. Příkladem je privátní hřiště 
Renaissance. Americký investor ho 
vybudoval před osmi lety a nasadil 
laťku ať v kvalitě, tak v cenách za fee 
hodně vysoko. Hráč zde musí mít po-
vinně caddyho a cena za jednu hru 
vyjde na roční green fee na průměr-

posledních šesti jamek. Golfista neví, 
zda se kochat pohledem na moře 
a skálu Bass Rock, nebo na naprosto 
neuvěřitelně zvlněné fairwaye a gree-
ny. Vše začíná na 13. jamce, paru 4, 
kdy je green schován za kamennou 
zdí. Na další jamce, paru 4, se hrají 
dvě slepé rány, patnáctka (Redan) je 
kopírována na spoustě hřišť jako vzor 
klasické tříparovky. A osmnáctka ke 
klubovně dlouhá jen 245 metrů, na 
par 4 nic moc, ale po celé pravé stra-
ně v autu parkují osobní vozy.
 Dunbar založený roku 1856 je 
klasický links roztažený na úzkém 
pásu pobřeží. Do hry zde vstupuje 
poměrně zásadní faktor, a to je ka-
menná zeď. Táhne se mezi 4 a 9 jam-
kou v délce několika kilometrů. Za 
ní je aut. Po desáté jamce se golfisté 
vracejí zpět. Luke Donald si oblíbil 

Malá klubovna v Giffordu, kouzelné parkové devítky. Foto: Antonín Jan Grimm

Linksová klasika Kilspindie, již 150 let. Foto: Antonín Jan Grimm Zkušený caddy je na Renaissance Clubu povinností. Foto: A. J. Grimm

Výhodou přímý let 
(2 hodiny) z Prahy 
do Edinburghu. Ti-
py: výlety lodí ke 
skále Bass Rock, kte-
rou golfisté obdivují z fairwayí. Návště-
va destilérky Glenkinchie s ochutnáv-
kou whisky. Romantické hrady Tanta-
llon a Dirleton. Výšlap na Law, jediný ko-
pec u North Berwicku. Nocleh v Ducks 
Inn v Aberlady s vyhlášeným golfovým 
pubem, top gastronomií a „putting ga-
mes“ večer na baru. 
www.golfeastlothian.com 
www.ducks.co.uk 
www.discovering-distilleries.com

Scotland Golf Coast

Oblast Scotland 
Golf Coast je sice 
nejteplejším a nej-
sušším místem ve 
Skotsku, ale je tře-
ba být připraven. Během týdne zde mů-
žete klidně zažít „čtvero ročních období“. 
 Dnešní technologie materiálů i vý-
roby sice dostává vlastnosti většiny ob-
lečení na podobnou úroveň, ale znalost 
potřeb v oblasti střihů a detailů jako 
zipy, kryty kapes nebo správná délka 
rukávů teprve dělají z oblečení správ-
ného spoluhráče do větru a deště.
 I proto si jen Sunderland of Scot-
land může dovolit poskytovat doži-
votní záruku na nepromokavost. Už 
106 let zkušeností s výrobou oblečení 
na golf se zákonitě musí projevit. Do-
konalé složení vrstev podle potřeb 
určitého výrobku (ochrana před chla-
dem, větrem, deštěm nebo odvod par) 
v kombinaci se „stretch“ efektem ve 
více směrech pro pohodlnou hru jsou 
u tohoto výrobce z Glasgow jedineč-
né. Ostatně, kdo jiný by měl rozumět 
oblečení na golf než Skoti, když jedno 
z jejich pořekadel praví, že „golf se dá 
hrát, i když neprší a nefouká…“.
www.all4golf.cz
Distributor pro ČR a SR

Sunderland

Hřiště Renaissance Club, 10. jamka s výhledem na maják Fidra. Foto: Antonín Jan Grimm
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Přečetli jsme

Fotbalgolf bude také v Plzni

P řiznám se bez mučení, že jsem po 
drastických zkušenostech s per-

sonálním obsazením již dávno přestal 
přijímat pozvání na komerční akce. 
Loni jsem udělal výjimku, která potvr-
zuje pravidlo a letos hned dvě. Proč?
 Zdá se mi, že se situace obrací 
k lepšímu. A moje poslední dvě zku-
šenosti to dokazují. Jen je potřeba 
si umět vybrat. Samozřejmě kromě 
faktu, že je také třeba být tím pozva-
ným šťastlivcem.
 Proč si to neříct, Canon Pro Golf 
Series je vlastně komerční turnaj, 
kde úspěšná značka pro své klienty 
a přátele pozve na turnaj a exhibici 
hvězdu světového golfu. A tak se sta-
lo i v Berouně, kam přijel Skot Colin 
Montgomerie.
 Jistě namítnete, že to nedělal 
zadarmo, ale celý den byl „Monty“ 
příjemný, usměvavý, prostě dokona-
lý profesionál. Tak jsem mu odpustil, 
když mi na terase uzmul židli a zasedl 
místo u stolu, zatímco jsem si sám šel 
pro jídlo. 
 Příjemný však nebyl jen tento 
Skot, ale také moji parťáci ve flightu, 
který si s Montgomeriem zahrál jed-

nu jamku, a vlastně i všichni přítom-
ní. Na komerční turnaj plný úspěš-
ných a sebevědomých lidí prostě 
neuvěřitelné! 
 Ještě předtím jsem zavítal na Karl-
štejn, který mimochodem byl kvůli 
jedné dávné příhodě jedním z dů-
vodů mé nevraživosti ke komerčním 
turnajům. Ale jaká změna! Ani tady 
žádní hloupí zbohatlíci, žádné zlato-
kopky, žádní namyšlení metrosexuá-
lové. 
 Turnaj ze série Ford Vignale 
Trophy Tour byl plný sympatických 

mužů a neafektovaných žen. Jejich 
nervy otestoval i kolaps federačního 
serveru, kvůli kterému se půldruhé 
hodiny čekalo na výsledky. Mezitím 
se fandilo Kanadě v zápase proti Rus-
ku na hokejovém šampionátu a před 
vyhlášením vítězů odjel jen málokdo. 
 Mimochodem, nálada na hřišti 
a ve flightu byla natolik inspirující, že 
jsem celou karlštejnskou osmnáctku 
obešel s jedním míčkem. Poprvé v ka-
riéře, poprvé po 22 letech hraní gol-
fu… A pak nadávejte na komerční 
turnaje!

O jedné židli a jednom míčku

MŮJ SOUD

Antonín Ebr 

Colin Montgomerie se svými fanoušky z Whisky Golf Clubu. Foto: Zdeněk Sluka

Apartmánový projekt Rezidence na 
Veselé nabízí kvalitní a klidné bydle-
ní v přírodní lokalitě na okraji králov-
ského města Berouna v areálu golfo-
vého resortu. Lokalita se vyznačuje 
jak těsným kontaktem s přírodou (ze 
tří stran je obklopena lesem), tak 
i všemi výhodami významného cen-
tra Středočeského kraje na dálniční 
komunikaci D5.
 Město Beroun i umístění lokality 
je charakterizováno výbornou do-
stupností po loni rekonstruované D5 
nejen do Prahy Zličína – stanice me-
tra (18 km) či na letiště Václava Havla 
(25 km), ale také dobrou dostupností 
dalších důležitých komunikací. Navíc 
letos bude dobudována z areálu dal-
ší komunikace ústící nedaleko exitu 
D5, takže nebude nutno zajíždět do 
centra Berouna. 
 Významnou výhodou v porov-
nání s jinými bytovými projekty 
v okolí Prahy je občanská vybave-
nost města Berouna, ve kterém se 
nachází úplná nabídka škol, veške-
rých služeb a bohatého kulturního 
a sportovního vyžití .
 Apartmánový dům Rezidence na 
Veselé navazuje na přírodní prostředí
osmnáctijamkového soukromého gol-
fového hřiště, obklopeného nedotče-
nými lesy na úpatí Brd a křivoklátských 

lesů, a na královské město Beroun 
– s historickým centrem a s mnoha 
hospůdkami a restauracemi. Měs-
to disponuje  dalšími možnostmi 
k rekreaci – aquaparkem, několika 
tenisovými, squashovými a bowlin-
govými areály, skate parkem, on-line 
okruhem nebo cyklistickými stezkami 
podél řeky Berounky, které vedou 
ke královskému hradu Tetín (6 km), 
k nejznámějšímu českému hradu Karl-
štejn (14 km) či k dalším královským 
hradům, kterými jsou Točník (21 km), 
Nižbor (11 km) nebo Křivoklát (23 km).
 Zázemí resortu, které mohou 
využívat i majitelé apartmánů, tvoří 
rozsáhlý klubový dům s rodinnou 
nekuřáckou restaurací, klubem (bez 
přístupu dětí), hotelem (7 dvoulůž-
kových pokojů, 2 pokoje De Luxe 
s vlastní vířivkou), wellness (2 vířivky, 
sauna, masérna, fitness, venkovní 
bazén). V klubovém domě je také 
konferenční sál pro 60 osob a exklu-
zivní Executive Club pro soukromá 
jednání nebo uzavřenou společnost. 
Recepce klubového domu zajišťu-
je všechny běžné služby pro hosty 
i majitele včetně dopravy z meziná-
rodního letiště Václava Havla vlast-
ním minibusem (25 min.).
 Rezidence na Veselé je prvním 
obytným resortem uprostřed golfo-

vého hřiště, který svým obyvatelům 
přináší jen pár minut jízdy od Prahy 
jedinečné řešení moderního, ale 
zároveň venkovského životního stylu 
a bydlení uprostřed přírody a zeleně 
na rozhraní křivoklátských a brd-
ských lesů. Ve své druhé etapě vý-
stavby nabízí moderní apartmánový 
dům s garancí osobního prostoru, 
soukromí, individuálního řešení 
a výjimečného spojení s přírodou. 
 Objekt apartmánového domu 
Rezidence na Veselé byl navržen 
předním českým architektonickým 
studiem ing. arch. Václava Aulické-
ho, stejně tak jako jeho již realizova-
ná první etapa. Při architektonických 
návrzích byl kladen mimořádný dů-
raz nejen na unikátní design s ná-
roky na bydlení 21. století, ale i na 
jednoduchou eleganci a špičkovou 
kvalitu, užitnost a pohodlné bydlení.
 Umístění každého apartmánu 
bylo velmi pečlivě zváženo a naplá-
nováno tak, aby umožňovalo nejen 
ty nejkrásnější výhledy do lesů, pří-
rody a na golfové hřiště, ale i maxi-
mum slunečního svitu. Přizpůsobit 
se individuálním přáním obyvatel 
ve věcech kvality, barev, tvarů a de-
signu je jedním z klíčových principů 
obytného resortu Rezidence na Ve-
selé, kde se sny stávají skutečností.

Ideální bydlení, kde se plní sny
PR článek

První etapa projektu Rezidence na Veselé je hotova. Foto: Beroun GC

Z NADHLEDU

Čeněk Lorenc
  

S větový den žen na golfu se v čes-
kých luzích a hájích rozjížděl po-

někud těžkopádně, jak to u takových 
premiér bývá, ale lze říct, že konec 
dobrý – všechno dobré. Minimálně 
se golf o něco pokusil.
 Moderní doba ve mně pěstuje 
čím dále větší alergii na genderis-
mus, ale v případě golfu říkám: Proč 
ne? Ano, ženy je třeba hýčkat, byť 
nikoli pod tlakem kvót a nařízení, 
nýbrž přirozeně, podle potřeby dané 
oblasti či oboru. A golf, ten ženy po-
třebuje moc a moc.
 Tady je třeba otevírat dveře a po-
máhat novým hráčkám, co jen to jde. 
Proto je skvělé, že se taková iniciati-
va jako Světový den žen objevila. Na 
rozdíl od jiných akcí, které vytvářejí 
umělý tlak a zbytečně umetají cesty, 
je „protekce“ v golfu potřeba.
 Nejde přitom ani tak o to, že žen 
je na hřištích podstatně méně než 
mužů. Nelze tu nikdy čekat vyrovná-
ní sil, o kterém sní v politice i byzny-
su mnoho genderových organizací, 
ochotných pro to také udělat cokoli. 
Na začátku musí být hlavně přiroze-
ný zájem. A ten je u žen směrem ke 

golfu nepochybný. Ukázaly to právě 
výsledky Světového dne žen. Nikoli 
v nějakém počtu ran, které při se-
znamovacích kolech nebyly vůbec 
podstatné, ale vůbec v počtech, kte-
ré na česká hřiště poprvé za golfem 
přišly. 
 Nedalo se čekat, že půjde o ma-
sovou akci. Ovšem pokud na každé 
z 22 oficiálně zapojených hřišť dora-
zila více než jedna žena, lze to v do-
bě přesycené nabídkami a lákadly 
považovat za úspěch.
 Stejně tak bude úspěchem, po-
kud aspoň pár desítek žen celkově
vezme do rukou golfovou hůl i příš-
tě. Zkušenosti náborářů přitom uka-
zují, že iniciativy se vedle hřišť a klu-
bů musejí chopit také samotné gol-
fistky. Tedy ty, které už hrají. Sama 
od sebe, jen tak, zřejmě žádná žena 
za golfem nepřijde. To není problém 
golfu, ale jakékoli činnosti. Musí se 
najít vhodný impuls, kterým v tomto 
případě je již hrající kamarádka, jež 
tu nehrající téměř doslova přivede 
za ruku.
 Tudy by také měly směřovat 
další aktivity vůči novým hráčkám 
a akcemi, slevami na fee a vstřícný-
mi podněty usnadňovat přivedení 
nových tváří na golf. Nejen o prv-
ním červnovém úterý. Přesto už teď 
vnímejte 5. červen 2018 jako stěžejní 
den příští golfové sezony. A udělejte 
pro něj vše, co udělat lze. Ženy a golf 
za to stojí.

Inspirativní den žen

Sport, který spojuje prvky fotbalu 
a golfu, to je fotbalgolf. Netradiční ak-
tivitu, k níž je zapotřebí pouze velké 
hřiště, jamky, překážky a fotbalový 
míč, si budou moci snad už za pár 
měsíců lidé zahrát také v Plzni. 
 Hřiště o rozloze téměř čtyř hek-
tarů se v současné době připravuje 
za konečnou zastávkou autobusu na 
Košutce. „Chtěli jsme, aby se tento ne-
tradiční sport, o němž se v Čechách 
zatím moc neví, dostal i do Plzně,“ 
zdůvodňuje Tomáš Štverák, který má 

výstavbu nového hřiště na starosti 
a zároveň je také členem plzeňského 
fotbalgolfového týmu. 
 „Fotbalgolf si mohou zahrát 
všechny věkové kategorie, není totiž 
fyzicky náročný. Každý, kdo má rád 
balon, se tam určitě vyblbne,“ je si jist 
Štverák. „Na jiných hřištích v republi-
ce se vstupné pohybuje kolem 200 Kč 
na den, ale ze zkušenosti víme, že celý 
den tam většinou nikdo nestráví, pro-
to se cena bude odvíjet podle počtu 
hodin či her,“ vysvětluje Štverák. 
 Hřiště by se mělo otevřít koncem 
prázdnin.

Plzeňský deník

www.rezidencenavesele.cz

inzerce
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